
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

          HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 758/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 10 tháng 4 năm 2020 

V/v tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí 

thư, Chủ tịch nước và kết quả tháng Việt 

Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA 
 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 555/STTTT-TTBCXB ngày 07/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước và kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA; UBND 

huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện như sau:  

 1. Tổ chức tuyên truyền về kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò 

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

 - Chủ động lựa chọn thông tin phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến toàn 

thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận 

trong xã hội về việc Việt Nam đã tham gia đóng góp vào công việc chung của Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, được 

cộng đồng quốc tế đánh giá cao; 

 - Tiếp tục đẩy mạnh thông tin đối ngoại, lan tỏa những nỗ lực và đóng góp 

của Việt Nam trên đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát 

triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực 

hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng 

đồng quốc tế, tạo đà để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

 2. Tuyên truyền về nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Nguyễn Phú Trọng  

 Triển khai tuyên truyền về nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Nguyễn Phú Trọng nhằm thúc đẩy lan tỏa ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự 

kiện 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định những nỗ lực 

và thành tựu của Đảng, Nhà nước và đất nước 90 năm qua, góp phần tạo đà cho 

Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

 Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Hoàng Quy 
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